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İlmi Etüdler Derneği (İLEM), Üsküdar Belediyesi ile birlikte organize 
edeceği 1960-1980 Arası İslamcı Dergiler Sempozyumu’nda 
bugüne kadar İslamcı düşüncenin ihmal edilmiş bir alanını 
incelemeye açmayı hedefliyor. 
 

Günümüzde İslamcılık etrafındaki tartışmalar canlılığını devam ettirmektedir. Son 
zamanlarda özellikle İslam dünyasında ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler Müslümanları ve 
İslamcılık düşüncesini tekrar tartışmaların merkezine taşımış ve özellikle bu alanda 
yapılan çalışmalar ve yayımlarda ciddi bir artış ve hareketlilik oluşmuştur. İslamcılık 
düşüncesinin bu kadar canlı bir konu olmasında onun bir anlamda hayatın farklı 
alanlarında devam eden ve bir yönüyle bu farklı alanları yönlendiren bir etmen olarak 
varlığını devam ettirmesidir.  

Ancak çok tartışılan ve konuşulan her meselede olduğu gibi İslamcılıkla ilgili tartışmaların 
da en büyük handikaplarından birisi tekrar sorunudur. Bu sorunu aşmak üzere meselenin 
genel hatları ile ele alan çalışmalardan, daha özel ve ayrıntıları ele alan çalışmalara 
yönelmek gerekmektedir. Bu çerçevede İLEM’in Üsküdar Belediyesi ile birlikte organize 
edeceği İslamcı Dergiler Sempozyumu ile bugüne kadar İslamcı düşüncenin ihmal edilmiş 
bir alanının ele alınması hedeflenmektedir. 

İslamcı düşüncenin oluşumunda ve tartışılmasında genel olarak çok önemli işleve sahip 
olan yayınlar ve özel olarak da dergiler buna iyi birer örnek teşkil etmektedir. 
Sempozyumda İslamcılığın 1960-1980 arasındaki yönelimleri ele alınmakla beraber 
özellikle bu dönemdeki İslamcı dergiler tartışılacaktır. Bu dergilerde İslamcılığın o 
dönemlerde ne tür meseleleri gündem ettiği, güncel siyasi, ekonomik, toplumsal vb. 
meselelere karşı nasıl yaklaşımlar takındığı karşılaşmalı olarak incelenecektir. Bu sayede 
bir anlamda Türkiye’de İslamcılık düşüncesinin üretim ve tartışma biçimleri ortaya 
konmuş olacak ve bu şekilde İslamcılığın geçmiş perspektifi ile gelecek vizyonu arasında 
bir köprü kurulmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede sempozyumda ele alınması hedeflenen 
konulardan bazıları aşağıda belirtilmiştir: 

 Türkiye’de yayıncılık tarihi içinde 1960-1980 arası İslamcı dergilerin yeri. 



 Dönemin İslamcı dergilerinin çeşitli bakış açılarından incelenmesi (Örneğin: “Şura 
Dergisinde İslami Devlet Tartışmaları” gibi) 

 Dönemdeki yayıncılıkla ilgili gelişmelerin değerlendirilmesi (Örneğin: “1960-1980 
Arası İslamcı Dergilerde Kadın Yazarların Konumu” gibi) 

 Dönemdeki ulusal ve uluslararası sosyal, siyasal ve iktisadi gelişmelerin 
yansımalarının İslamcı dergilerdeki yansımalarının ele alınması (Örneğin “Küba Füze 
Krizinin İslamcı Yayınlardaki Yansımaları” gibi) 

 Dönemin İslamcı dergilerinin karşılaştırmalı bir biçimde incelenmesi (Örneğin “Diriliş 
ve Edebiyat Dergisinin İslami Devlete Yaklaşımlarının Karşılaştırılması” gibi) 

 Çeşitli sosyal meselelerin veya kavramların bu dergilerdeki yeri ve temsili (Örneğin 
“İslam Dergisinde Modernleşme Meselesi” gibi) 

 Dergilerin yayım biçimleri ve türleri üzerine yapılacak incelemeler (Örneğin “1960-
1980 Arası İslamcı Fanzinler” gibi) 

Sempozyumda ele alınacak konular bunlarla sınırlı değildir ve burada listelenenlere 
benzer konularda bildiri önerileri almayı ümit etmekteyiz. Ancak sempozyumda literatür 
tartışmasına dayalı bildirilerden ziyade doğrudan birincil kaynaklara dayalı araştırmalara 
yer verilmesi hedeflenmektedir. 

Açılış konferansı ve paneline ek olarak 6 oturum olarak, 13-15 Mart 2015 tarihlerinde 
Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek sempozyumda her türlü katkıyı 
önemsemekte ve özet başvurularını 30 Eylül 2014 tarihine kadar beklemekteyiz. 

Lütfen bilgi ve iletişim için ids@ilmietudler.org adreslerine başvurunuz. 

 
Önemli Tarihler 
Özet Gönderme: 10 Ekim 2014 
Ön Kabullerin İlanı: 15 Ekim 2014 
Tam Metin Gönderimi: 31 Ocak 2015 
Kabullerin İlanı: 15 Şubat 2015 
Programın İlanı:  28 Şubat 2015 
Programın İcrası:  13-15 Mart 2015 
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